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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Cel i zadania organizacji Olimpiady 

1.1. Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych zwana dalej Olimpiadą rozgrywa się z 

poszanowaniem zasady “fair play” i szacunku dla jej uczestników.  

1.2. Olimpiada ma na celu popularyzowanie nawyków bezpiecznego zachowania wśród 

dzieci w sytuacji różnorakich zagrożeń, w tym głównie pożarowych ale i innych.  

1.3. Cel szczegółowy organizacji Olimpiady realizowany jest poprzez: 

• popularyzowanie szkolenia pożarniczego wśród dzieci, 

• wyrobienie nawyków właściwego reagowania i bezpiecznego zachowania  

w sytuacjach zagrożeń, 

• kształtowanie świadomości udzielania pomocy innym osobom, 

• rozwijanie pasji sportowych, 

• popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej, 

• integrację dziecięcych drużyn pożarniczych, 

• wymianę doświadczeń opiekunów dziecięcych drużyn pożarniczych, 

• promocję działalności dziecięcych drużyn pożarniczych. 

 

2. Szczeble rozgrywania i terminy organizacji Olimpiady 

2.1. Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych zwana dalej Olimpiadą organizowana jest 

jako wspólne przedsięwzięcie Związku OSP RP, Samorządu Gminy Wieruszów  oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie i jest imprezą o zasięgu międzynarodowym. 

Współorganizatorzy do współpracy zapraszają również inne organizacje i instytucje. Nie 

przewiduje się rozgrywek niższego szczebla stanowiących eliminacje do Olimpiady. 

2.2. Termin przeprowadzania III Olimpiady organizatorzy w porozumieniu ze Związkiem 

OSP RP ustalają na dzień 19 czerwca 2022 r. 

2.3. Do udziału w Olimpiadzie dopuszcza się udział drużyn zagranicznych, które startują na 

takich samych zasadach jak drużyny polskie zgodnie z przyjętym regulaminem. 

 

3. Sposób kwalifikowania drużyn do udziału w Olimpiadzie 

3.1. Do udziału dopuszcza się dziecięce drużyny pożarnicze, które czynnie działają minimum 

dwa lata, czyli rozpoczęły swoją działalność nie później niż w 2020 r. 



3.2. O zakwalifikowaniu się decyduje spełnienie określonych regulaminem wymogów oraz 

kolejność zgłoszeń. 

3.3. Organizator określił ostateczną docelową liczbę startujących w III Olimpiadzie drużyn 

krajowych, która wynosi 30. Drużyny zagraniczne będą zakwalifikowane dodatkowo.  

W wyjątkowych przypadkach organizator może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby drużyn 

krajowych, jak również może prowadzić listę rezerwową drużyn. OSP może zgłosić tylko 

jedną drużynę do udziału w Olimpiadzie.  

3.4. O ostatecznym zakwalifikowaniu się drużyn decyduje organizator na podstawie 

przesłanych w zgłoszeniu poprawnie wypełnionych dokumentów stanowiących załączniki do 

niniejszego regulaminu. Informacja o zakwalifikowaniu drużyn do Olimpiady ukaże się na 

oficjalnej stronach www Związku OSP RP oraz fanpage Olimpiady do dnia 4 maja 2022 r. 

 

4. Zgłoszenie drużyny do udziału w Olimpiadzie 

4.1. Zgłoszenie drużyn do udziału w Olimpiadzie odbywa się w terminie od 10 do 20 

kwietnia 2022 r. i następuje na podstawie przesłania dokumentów zgłoszeniowych tj.: 

• karty zgłoszenia – załącznik nr 1 

• informacji dotyczącej prezentacji drużyny - załącznik nr 2 

• zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku - załącznik nr 

3 

4.2. „Kartę zgłoszenia” oraz „informację dotyczącą prezentacji drużyny” należy przesłać 

elektronicznie w wersji edytowalnej, zaś „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

i wykorzystania wizerunku” wszystkich zawodników oraz opiekunów zakwalifikowanej 

drużyny jako skan w jednym pliku PDF na adres e-mail: olimpiadawieruszow@gmail.com 

Oryginały wszystkich wymienionych załączników należy przekazać organizatorowi w dniu 

Olimpiady w trakcie rejestracji drużyny. 

4.3. Organizator Olimpiady pobiera wpisowe w wysokości 400 zł od drużyny. Należną kwotę 

należy przelać dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się drużyny na numer 

konta bankowego wskazanego przez organizatora. Dowód dokonanej wpłaty za udział w 

Olimpiadzie należy przekazać mailem w ciągu max 10 dni w formie odpowiedzi  do 

otrzymanej informacji (email od organizatora) o zakwalifikowaniu się drużyny do udziału  w 

Olimpiadzie. W ramach opłaty organizator zapewnia m.in. ciepły posiłek dla wszystkich 

zawodników (10 osób) i ich opiekunów (2 osoby). 

4.4. Zgłoszenie obejmuje komplet dokumentów dla maksymalnie 10 zawodników i 2 

opiekunów. Brak kompletu dokumentów lub niekompletność zgłoszenia w terminie 10–20 

kwietnia 2022 r. powoduje wykluczenie drużyny z weryfikacji i możliwości ubiegania się o 

zakwalifikowanie do udziału w Olimpiadzie. Brak dowodu wpłat w terminie max. 10 dni od 

momentu otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania drużyny powoduje skreślenie drużyny 

z udziału w Olimpiadzie. Drużyny zgłoszone przed i po wyżej wymienionym terminie nie 

będą klasyfikowane do Olimpiady. 

4.5. Zgłoszenie i wszelka korespondencja dotycząca udziału w Olimpiadzie odbywa się 

poprzez adres e-mail: olimpiadawieruszow@gmail.com 

 

ROZDZIAŁ II - PRZEBIEG OLIMPIADY 

 

 

1. Zgłaszanie drużyn do startu i udziału w poszczególnych konkurencjach 

1.1. Olimpiada jest rozgrywana w następujących konkurencjach: 

• sztafeta 

• musztra 

mailto:olimpiadawieruszow@gmail.com


• ćwiczenie bojowe „na mokro” 

• ćwiczenie bojowe „sikawka” 

Każda drużyna musi wziąć udział w minimum 3 z 4 konkurencji. Obowiązkowymi 

konkurencjami dla wszystkich drużyn są musztra oraz sztafeta. Trzecia konkurencja jest do 

wyboru według uznania drużyny tj. ćwiczenie bojowe „na mokro” lub ćwiczenie bojowe 

„sikawka”, może również zaliczyć obie dodatkowe konkurencje.. 

1.2. Przed przystąpieniem do startu każdy opiekun zobowiązany jest w momencie rejestracji 

drużyny przekazać organizatorowi komplet oryginalnych załączników określonych w Roz. I 

pkt 4.1. do niniejszego regulaminu. 

 

2. Skład osobowy drużyny, jej oznakowanie i wiek zawodników 

2.1. W Olimpiadzie biorą udział drużyny dziewczęce, chłopięce oraz drużyny mieszane. 

2.2. Drużyna składa się z 10 zawodników startujących. 

2.3. Zawodnicy nie są oznaczeni numerami startowymi ani innymi symbolami. 

2.4. Dowódca drużyny oznaczony jest opaską na lewym ramieniu – którą zapewnia 

organizator. 

2.5. Prawo startu w Olimpiadzie przysługuje zawodnikom w wieku od 4 do 10 lat, oznacza to, 

że możliwość startu mają zawodnicy urodzeni w latach 2012-2018. Zawodnicy w wieku od 9-

10 lat zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej, w celu weryfikacji wieku 

uczestnika. 

 

3. Ubiór - umundurowanie 

3.1. Każda drużyna występuje w jednolitym ubiorze-umundurowaniu tj. „koszarówka” dla 

dzieci, kombinezon lub dres sportowy (osłonięte ręce i nogi tzn. długi rękaw i długie 

nogawki) oraz w nakryciu głowy. 

3.2. Zawodnicy startują w obuwiu bez korków i kolców. 

3.3. W konkurencjach ćwiczenie bojowe „na mokro”, „bieg sztafetowy” i „sikawka” 

zawodnicy występują w hełmie ochronnym mdp. 

3.4. W konkurencji musztra zawodnicy występują w jednolitych nakryciach głowy np. hełm 

lub czapka dżokejka. 

 

4. Sprzęt stosowany do rozegrania poszczególnych konkurencji 

4.1. Sprzęt stosowany podczas rozgrywania poszczególnych konkurencji musi odpowiadać 

wymogom niniejszego regulaminu. 

4.2. Podczas rozgrywania poszczególnych konkurencji, uczestniczące w nich drużyny startują 

na sprzęcie przygotowanym przez organizatora lub na sprzęcie własnym. O dopuszczeniu 

sprzętu własnego drużyny każdorazowo decyduje organizator. 

 

5. Plac rozgrywania poszczególnych konkurencji 

5.1. Liczba torów do poszczególnych konkurencji ćwiczenie bojowe „na mokro” ustalana jest 

przez organizatora, stosownie do liczby uczestniczących drużyn. Długość toru w konkurencji 

„rozwinięcie bojowe” wynosi 20 m, szerokość toru – 10 m. Przed linią startu należy zapewnić 

odcinek placu 5 m, na którym drużyna ma możliwość przygotowania się do startu. 

5.2. Liczba torów w konkurencji ćwiczenie bojowe „sikawka”, ustalana jest przez 

organizatora, stosownie do liczby uczestniczących drużyn. Długość toru do rozwinięcia 

bojowego wynosi 30 m, szerokość toru – 10 m. Przed linią startu należy zapewnić odcinek 

placu 5 m, na którym drużyna ma możliwość przygotowania się do startu. 

5.3. Liczba torów w konkurencji „sztafeta” ustalana jest przez organizatora stosownie do 

liczby uczestniczących drużyn. Długość toru wynosi 300 m i składa się z 10 odcinków. 

Konkurencja będzie odbywała się na bieżni stadionu lekkoatletycznego.  



5.4. Liczba torów/placów w konkurencji „musztra” ustala organizator stosownie do liczby 

uczestniczących drużyn. Tor/plac do musztry wynosi 20 m na 20 m. 

5.5. W zależności od liczby drużyn konkurencje mogą odbywać się równolegle w różnych 

miejscach w tym samym czasie. 

5.6. Plac rozgrywania poszczególnych konkurencji przed rozpoczęciem Olimpiady musi być 

odebrany przez sędziego głównego.  

5.7. Ewentualne odstępstwa od regulaminu winny być przedstawione opiekunom drużyn na 

odprawie technicznej przed rozpoczęciem Olimpiady. 

 

6. Konkurencje Olimpiady 

Przed każdą konkurencją zawodnicy wraz z maksymalnie 2 opiekunami zostaną 

zweryfikowani przez Organizatora i wprowadzeni na płytę stadionu.  

 

6.1. Sztafeta. 

Długość każdego odcinka wynosi 30 m, a długość każdej strefy zmian 2 m. Szerokość toru od 

1,2 do 2,5 m. Zawodnicy startują w wyznaczonym miejscu przez Organizatora. Na początku 

konkurencji zawodnik nr 1 ustawia się przed linią startu, a pozostali zawodnicy w swoich 

strefach zmian. 

Początek przeszkody znajduje się na 10 metrze każdego odcinka. Nie dotyczy to odcinka 10. 

 

Zawodnik nr 1 - pokonuje w dowolny sposób drabinę o wysokości 1,2 m. Po pokonaniu 

drabiny podejmuje prądownicę leżącą przy lewej podporze drabiny. Biegnie dalej i w strefie 

zmian przekazuje ją zawodnikowi nr 2. Kolejni zawodnicy przekazują sobie prądownicę 

w odpowiednich strefach zmian. 

Zawodnik nr 2 - przenosi wąż W-25 spięty noszakiem i kładzie go na płycie 0,5x0,5 m 

oddalonej o 2 m. 

Zawodnik nr 3 - pokonuje równoważnię, wysokość 0,35 m, szerokość 0,2 m, długość 2 m. 

Zawodnik nr 4 - pokonuje płotek lekkoatletyczny o wysokości 0,3 m. 

Zawodnik nr 5 - przenosi gaśnicę 1 kg (pustą) i kładzie ją na płycie 0,5 x 0,5 m oddalonej  

o 2 m. 

Zawodnik nr 6 - przebiega slalomem pomiędzy trzema tyczkami oddalonymi od siebie o 1m. 

Zawodnik nr 7 - przebiega pod poprzeczką zawieszoną na wysokości 0,9 m. 

Zawodnik nr 8 - pokonuje rów o szerokości 1 m. 

Zawodnik nr 9 - pokonuje tunel 0,6 x 0,8 m, długość 6 m. 

Zawodnik nr 10 - łączy w dowolny sposób rozdzielacz, wąż W-25 o długości 10 m oraz 

prądownicę i biegnąc rozwija wąż. Linię mety przekracza z podłączoną prądownicą. 

Wąż i rozdzielacz ustawione są na 295 metrze, wąż po prawej stronie rozdzielacza. 

 



 
 

6.2. Musztra. 

Musztra rozegrana zostanie wg zasad przeprowadzania i oceny musztry opracowanych dla 

zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP i OSP. Regulamin dostępny jest na 

www.zosprp.pl w zakładce regulaminy. 

 

6.3. Ćwiczenie bojowe „Na mokro”. 

Sprzęt do tej konkurencji zapewnia organizator. Nie przewiduje się możliwości startu drużyn 

na własnym sprzęcie. Ustawienie sprzętu na podeście jest dowolne. Węże zwinięte w 

podwójny krąg. Sprzęt nie może być połączony. Motopompa Honda. Obsługującego 

motopompę zapewnia organizator. Linia ssawna skręcona. Trzech zawodników wrzuca linię 

ssawną W-75 o długości 3 m do basenu. Mogą ją przytrzymywać w basenie przez cały czas 

trwania konkurencji. 

Łącznik i rozdzielaczowy budują linię główną z dwóch odcinków węża W-25 o długości 5 m. 

Rota 1 i rota 2 budują dwie linie gaśnicze po 2 odcinki węża W-25 o długości 5 m. Zadanie 

roty 1: obrócenie tarczy; zadanie roty 2: przewrócenie pachołka. 

Linie prądowników 20 m od motopompy. Tarcza i pachołek 2 m za liniami prądowników. 

Dowódca udaje się w miejsce rozdzielacza. 

 

6.4. Ćwiczenie bojowe „Sikawka” 

Każda drużyna startuje na własnej sikawce ręcznej i linii ssawnej. Pozostały sprzęt zapewnia 

organizator. Dopuszcza się możliwość startu na sikawce użyczonej przez inną drużynę. 

Linia ssawna skręcona. Linia gaśnicza: 1 odcinek węża W-25 o długości 5 m. Ułożenie 

sprzętu przy sikawce dowolne. Dopuszcza się zwinięcie węża w krąg pojedynczy lub ułożenie 

„w harmonijkę”. Zabronione jest skręcenie elementów linii gaśniczej przed rozpoczęciem 

konkurencji. 

Tor przeszkód na dobiegu do sikawki (25 m): 

- 5 metr wąż tłoczny Ø 25 o długości 5 m, bez łączników. Drużyna przepycha przez wąż 

kulkę szklaną Ø 10. 

- 15 metr: slalom - 3 pachołki ustawione co 1 m. 

- 20 metr: tunel o wymiarach 0,7x0,7 m i o długości 3 m. 

Przebieg konkurencji: 

http://www.zosprp.pl/


Zawodnicy pokonują tor przeszkód przed rozpoczęciem obsługi sikawki. Linię ssawną oraz 

linię gaśniczą może rozwijać dowolna liczba zawodników. Zawodnicy, którzy zakończyli 

swoje działania - np. wrzucili linię ssawną do basenu – mogą przejść do pompowania, mogą 

również wykonywać inne czynności (np. dociskać kosz ssawny w basenie, podtrzymywać 

linię gaśniczą za przodownikiem itp.). Zadaniem jest „zgaszenie ognika”, czyli złamanie 

tarczy wahadłowej. Linia prądowników 5 m od sikawki. Tarcza 2 m za linią prądowników. 

 

ROZDZIAŁ IV – SĘDZIOWANIE KONKURENCJI I OCENA 

 

1. Sędziowie konkurencji 

1.1. Sędziego Głównego powołuje organizator z grona Krajowego Kolegium Sędziów 

Zawodów Strażackich Związku OSP RP. Sędzia Główny Olimpiady powołuje pozostałych 

sędziów w liczbie: minimum 2 sędziów dla każdej z konkurencji. 

1.2. Sędziów dzieli się na: sędziego głównego Olimpiady, sędziów poszczególnych 

konkurencji – 1 dla każdej konkurencji oraz sędziów pomocniczych. 

1.3. Sędzia główny Olimpiady czuwa nad prawidłowym jej przebiegiem, nadzoruje pracę 

pozostałych sędziów i stanowi tzw. kolegium odwoławcze w zakresie uwag co do przebiegu 

Olimpiady. 

1.4. Każda z konkurencji prowadzona jest przez sędziego danej konkurencji, który ma do 

pomocy sędziów pomocniczych. Sędzia pomocniczy jest jednocześnie starterem. 

1.5. Sędzia konkurencji wraz z sędziami pomocniczymi czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem danej konkurencji. 

1.6. Ostateczny wynik w danej konkurencji ustala sędzia konkurencji w porozumieniu  

z sędziami pomocniczymi, zaś wynik ostateczny z przebiegu Olimpiady ustala sędzia główny 

w porozumieniu z sędziami konkurencji. 

1.8. Decyzja sędziów jest jednoznaczna i ostateczna. 

 

2. Ocena przebiegu konkurencji 

2.1. Każda konkurencja oceniana jest kompleksowo, biorąc pod uwagę: prawidłowe 

wykonanie zadania przez całą drużynę, czas wykonania i ukończenie konkurencji. 

2.2. Skala ocen wynosi od 0 do 5 punktów. 

2.3. W ocenie przebiegu poszczególnych konkurencji nie przewiduje się przyznawania 

punktów karnych. 

 

ROZDZIAŁ V - NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ORAZ POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE. 

 

 

1. Nagrody i wyróżnienia 

1.1. Przyznawanie nagród, wyróżnień, pucharów, certyfikatów oraz medali na Olimpiadzie 

jest uznaniowe i decyduje o tym organizator przyznając nagrody i wyróżnienia uwzględniając 

osiągnięte wyniki. 

1.2. Na zakończenie Olimpiady wszystkie drużyny, zawodnicy i opiekunowie otrzymują 

medale i certyfikaty potwierdzające udziału w Olimpiadzie oraz puchar dla każdej drużyny. 

 

2. Postanowienia końcowe 

2.1. Ostateczną listę zakwalifikowanych drużyn ustala organizator. 

2.2. Organizator w drodze losowania ustala kolejność startów drużyn. 



2.3. Organizator Olimpiady zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie z uwagi 

na nieprzewidziane sytuacje niezależne od organizatora (np. złe warunki atmosferyczne, 

awarie itp.). 

2.4. Dla każdej drużyny przewidziane jest miejsce, w którym będzie możliwość rozstawienia 

własnego namiotu. Organizator nie zapewnia dostępu przyłącza elektrycznego. 
 


